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Pełny komfort, przy równoczesnym ogranicze-
niu zużycia energii zapewnić mogą wyłącznie 
systemy markowych producentów, instalowa-
ne przez doświadczonych wykonawców. Dokład-
nie o takim idealnym połączeniu możemy mówić  
w przypadku systemów firmy Herz, instalowanych 
przez profesjonalnych wykonawców – uczestni-
ków programu HERZ-KDF+. Program partnerski 
KDF-HERZ (od dłuższego już czasu HERZ-KDF+) 
zrzesza najlepszych polskich instalatorów, po-
siadających niezbędną wiedzę i odpowiednie 
doświadczenie zawodowe w zakresie wykonaw-
stwa instalacji sanitarnych i grzewczych. Usługi 
tych instalatorów polecamy z całego serca!

Z kart historii programu 
partnerskiego marki herZ 

na start
Ideą powołania w 2001 roku Klubu Dobrego Fachow-
ca HERZ było stworzenie elitarnej grupy profesjo-
nalnych instalatorów, potrafiących tak wykonywać 
instalacje, aby zapewnić ostatecznym użytkow-
nikom możliwość skorzystania ze wszystkich  
zalet wyrobów marki HERZ. Podczas oficjalnego 
spotkania inauguracyjnego 8 grudnia 2001 roku  
w wieliczce, 63 pierwszych uczestników pro-
gramu otrzymało imienne karty potwierdzające 
przynależność do Klubu oraz certyfikaty Autory-
zowanego Instalatora firmy HERZ. Instalatorzy 
uczestniczący w programie HERZ-KDF+ od po-
nad 20 lat zapewniają profesjonalne wykonaw-
stwo instalacji sanitarnych i grzewczych na te-
renie całej Polski, systematycznie poszerzając 
grono usatysfakcjonowanych użytkowników pro-
duktów marki HERZ.

rozwój branży instalacyjnej i zmiany 
w programie
Początek XXI wieku przyniósł w Polsce istotne 

Klub Dobrego Fachowca spółki HERZ jest najdłużej istniejącym programem partnerskim na polskim rynku 
instalacyjnym. Program HERZ-KDF+ oficjalnie zainaugurował swoją działalność ponad 20 lat temu, a jego uczestnicy 
podczas wielu wspólnych spotkań i wyjazdów integracyjnych stworzyli mocne więzi koleżeństwa i przyjaźni.

HERZ-KDF plus – 20 lat minęło!

ZwiedZanie świata Z marką HerZ.  
w 2022 – południe europy

w blisko 20-letniej historii klubu mają swoje miejsce niezapomniane spo-
tkania w najbardziej uroczych zakątkach Polski oraz poza granicami na-
szego kraju. Zaczęło się od Słowacji, następnie była wizyta w centrali spół-
ki HERZ w wiedniu, a później zwiedzaliśmy zdecydowanie dalsze regiony:  
Teneryfę, Lanzarote, Majorkę, a krótko przed wybuchem pandemii koro-
nawirusa zdążyliśmy jeszcze odwiedzić Furteventurę, gdzie uczestnicy pro-
gramu wzięli udział w trakcie konferencji technicznej „Nowości HERZ 2019”. 
Podczas tygodniowego pobytu na Fuerteventurze klubowicze mieli moż-
liwość poznać bliżej wszystkie uroki wyspy, a także zwiedzić sąsiednią, kli-
matyczną wyspę Lanzarote. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się póź-
ną wiosną 2022 roku w ramach akcji „HERZ na 102”. Sytuacja w turysty-
ce zmienia się bardzo dynamicznie – na razie wiemy, że polecimy na połu-
dnie Europy i że z pewnością będzie to bardzo przyjemnie spędzony czas. 

http://www.instalreporter.pl
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zmiany w branży instalacyjnej. Kończyła się deka-
da intensywnej termomodernizacji, powoli zaczy-
nał się proces konsolidacji firm dystrybucyjnych, 
a w branży budowlanej, po raz pierwszy od 10 lat 
widać było istotne spowolnienie. Odpowiedzią na 
dynamiczne zmiany w otoczeniu zewnętrznym 
oraz wyzwanie, jakie stanowiło dla firmy wprowa-
dzenie na rynek systemu instalacyjnego HERZ-Pi-
peFix, było zintensyfikowanie działań spółki HERZ 
w zakresie współpracy z firmami wykonawczy-
mi. Powołanie programu Klub Dobrego Fachow-
ca HERZ, jako główny element ówczesnej stra-
tegii marketingowej, otworzyło całkowicie nowe 
możliwości dla rozwoju marki Herz w Polsce.
Pierwszy okres działalności Klubu Dobrego Fa-
chowca związany jest przede wszystkim z przy-

gotowanym i prowadzonym specjalnie dla insta-
latorów uczestniczących w programie projektem 
szkoleniowym EPO. Podczas prowadzonego 
przez specjalistów firmy HERZ cyklu szkoleń 
EPO (EPO, czyli skrót od słów: ekonomia, prawo  
i obsługa klienta), instalatorzy pozyskiwali wie-
dzę, w jaki sposób zabezpieczać własne interesy 
od strony finansowej i prawnej, a także jak pozy-
skiwać nowych klientów stosując techniki mar-
ketingu relacji. 

szkolenia techniczne mocną stroną programu.
Od początku istnienia programu HERZ-KDF+ pro-
wadzone są również szkolenia techniczne (teo-
retyczne i praktyczne), mające na celu syste-
matyczne podnoszenie znajomości produktów, 
innowacji i rozwiązań technicznych marki HERZ 
wśród uczestników klubu. 

przywileje dla klubowiczów
Każdy instalator należący do Klubu Dobre-
go Fachowca posiada specjalne przywileje  
i uprawnienia. Jednym z najważniejszych przy-
wilejów dla uczestników programu jest 10-let-
ni okres gwarancyjny, jakim firma HERZ obej-
muje wszystkie swoje produkty wykorzystane  
w wykonywanych przez nich instalacjach (stan-
dardowo produkty marki HERZ objęte są 5-let-
nią gwarancją). Dla klubowiczów organizowa-
ne są również specjalne promocje, prezentacje, 
konkursy oraz krajowe i zagraniczne spotka-
nia integracyjne.

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20

centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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nowa wysZukiwarka  
specjalistów piiB

Na stronie internetowej PIIB pojawiła się nowa 
wyszukiwarka specjalistów. PIIB zaprasza do ko-
rzystania z niej i uzupełniania indywidualnych 
wizytówek.
Lista członków PIIB dostępna dotychczas na 
stronie internetowej izby umożliwia osobom  
z zewnątrz potwierdzenie członkostwa danego 
inżyniera oraz pomaga ustalić, do której z izb 
okręgowych należy.

Nowa, uruchomiona niedawno wyszukiwarka 
specjalistów (https://wizytowka.piib.org.pl/) daje 
dużo więcej możliwości. Użytkownicy mogą pre-
cyzyjnie wyszukać w niej specjalistę, którego po-
trzebują, uwzględniając np. specjalność, znajo-
mość języków obcych czy obszar działalności 
danej osoby (miasto, województwo, kraj). Mogą 
zobaczyć jej profil w mediach społecznościowych 
(o ile zostanie dodany) lub skontaktować się ce-
lem omówienia współpracy.
Źródło: PIIB
Pełna wersja informacji: kliknij

nowa cZęść programu cZyste 
powietrZe – wsparcie nawet  
do 69 tys. Zł

Trzecia część programu Czyste Powietrze z naj-
wyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy 
miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 
lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio go-
spodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), 
oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku,  
a także zmiany dotychczasowego programu, 
żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolej-
ne kroki milowe w walce ze smogiem.

pierwszy etap od 25 stycznia 
Obecnie w Czystym Powietrzu obowiązują dwie 
części programu. Pierwsza – czyli podstawowy 
poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób 
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – 
podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł  
– licząc przeciętny miesięczny dochód na oso-
bę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu 
Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych  

do najwyższego poziomu dofinansowania po-
dzielono na dwa etapy.
w pierwszej kolejności – już 25 stycznia 2022 r.  
– rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej 
części programu, gdzie przewidziano nawet  
69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosz-
tów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jed-
nego członka gospodarstwa domowego w tym 
przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa 
jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodo-
wego kryterium kwalifikowalności będzie też 
ustalone prawo do otrzymywania przez wnio-
skodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowe-
go, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat 
dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowa-
nia zwiększono do pięciu (z trzech obowiązu-
jących w pozostałych częściach). Najwyższy 
poziom dofinansowania nie będzie dostępny  
w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powie-
trze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej  
części programu.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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